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REDENGEVENDE BESCHRIJVING MAALDERIJCOMPLEX 

 

gemeente  :  OUDE IJSSELSTREEK  

postcode + plaats :  7055 AV Heelweg  

straat + huisnr. :  Molenweg 27 EN 27A  

bescherming  :  Gemeentelijk monument 

 

oorspr. functie :  Maalderijcomplex (maalderij nr. 27 en magazijn  nr. 27a)      

huidige functie :  Werkplaats (maalderij) Showroom/garage(magazijn) 

 

bouwjaar  :  Omstreeks 1910 (maalderij), omstreeks 1950-60 (magazijn) 

architect  :  -  

opdrachtgever :  - 

bouwstijl :  Streekeigen, traditioneel-ambachtelijk (maalderij),  

    Shake-hands architectuur (magazijn) 

 

beschrijver  :  J.G. te Winkel 

datum beschr. :  21-02-2020 

datum foto’s  :  08-09-2014 en 17-02-2020 

bronnen  :  Informatie verkregen bij inventarisatie op locatie. 

    Concept-redengevende beschrijving, 06-05-2014 

    https://www.seesinkbeek.nl/seesink-heelweg/  

opmerking   :  Deze beschrijving is grotendeels gebaseerd op de   

beschrijving die in 2014 is opgesteld. (L.A.G. Meeuwssen,      

Concept-redengevende beschrijving, Gelders Genootschap, 

mei 2014) 

 
Het maalderijcomplex met op de voorgrond het magazijn (nr.27a) en vervolgens de maalderij 
(nr. 27) 

https://www.seesinkbeek.nl/seesink-heelweg/
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Typering 

 

Voormalige MAALDERIJ, daterend uit het begin van de twintigste eeuw. Het pand is 

gelegen aan de Molenweg in het centrum van het buurtschap Heelweg. Rechts naast de 

voormalige maalderij is tijdens de wederopbouwperiode, vermoedelijk omstreeks 

1950-60, een MAGAZIJN gebouwd. 

 

Historie en Ligging 

 

De maalderij is omstreeks 1910 gebouwd. Op de plaats waar zich nu het magazijn 

bevindt stond tot omstreeks 1950 een molen. Deze ‘Seesinkmolen’ werd in 1870 

gemaakt door de Varsseveldse molenmaker Kreeftenberg en de eigenaar was Hendrik 

Wisselink. In de oorlog verloor de molen haar wieken waarna de molen in 1952 werd 

afgebroken. Het magazijn kwam op de plaats van de molen te staan bij de maalderij. 

Tevens was er ook een bakkerij met winkel aanwezig.  

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is er een magazijn naast de maalderij 

gebouwd. Dit magazijn is tegenwoordig in gebruik als garage/ showroom. De vroeg 

twintigste-eeuwse maalderij is in gebruik als werkplaats. Beide objecten zijn gelegen 

aan de Molenweg in het centrum van Heelweg. Dit is een kleine nederzetting die deel 

uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek en is gelegen ten noorden van het dorp 

Varsseveld. 

Hoewel de maalinstallatie uit het interieur is verdwenen, geeft de maalderij nog een 

goed beeld van een dergelijk bouwtype uit de vroege twintigste eeuw. Tezamen 

met het naastgelegen pand uit 1950-60 vormt het een fraai ensemble. Het voormalig 

magazijn bezit kenmerken van de zogenaamde Shake-hands architectuur. Dit is een 

bouwstijl uit de periode van de Wederopbouw waarbij traditionele baksteengevels en 

vormmiddelen worden gecombineerd met moderne materialen en 

constructiemethoden als staal en beton. Het is een mengvorm tussen de 

traditionele en moderne bouwmethoden. Met de komst van het magazijn en vlak 

daarna een elektrische molen werd er ook een transformatorhuisje bij de maalderij 

en het magazijn geplaatst.  

 

Monumentenbescherming is niet van toepassing op de aanbouw uit de tweede helft 

van de twintigste eeuw die tegen de achtergevel van de maalderij is gebouwd. 

Hetzelfde geldt voor de forse aanbouw die tegen de achtergevel van het voormalige 

magazijn is gerealiseerd. 

 

Beschrijving maalderij (molenweg 27) 

 

Plattegrond en opbouw 

Het pand is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder 

een plat dak met zijschilden. De dakschilden zijn gedekt met cementpannen en 

voorzien van mastgoten. Het gebouw is opgetrokken in baksteen, gemetseld in 

kruisverband. Aan drie zijden bevindt zich een gepleisterde plint. In de gevels zijn 

ter plaatse van de verdiepingsvloer enkele muurankers aangebracht. Deze zijn zwart 

geschilderd. Alle vensters in het metselwerk worden zowel een de bovenzijde als de 

onderzijde afgesloten door een rollaag. De vensters zijn op de deuren in de voorgevel 

na, voorzien van de originele stalen kozijnen en deels oorspronkelijke ramen.  Tegen 

de achtergevel zijn twee aanbouwen gerealiseerd, respectievelijk daterend uit de 

periode van het Interbellum en uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Beide 

aanbouwen hebben één bouwlaag en zijn voorzien van lessenaarsdaken. De gevels 

ervan zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in halfsteens verband.  



MOLENWEG 27 EN 27A, HEELWEG REDENGEVENDE BESCHRIJVING 

3 GELDERS GENOOTSCHAP  

 

 

 

Voorgevel 

De voorgevel van de maalderij is vier traveeën breed. De ingang bevindt zich op de 

begane grond in het tweede travee en bestaat uit een rechthoekige deuropening met 

dubbele opgeklampte deuren. In beide deuren is een segmentboogvormig meerruits 

raam aangebracht. Hierboven bevindt zich een segmentboogvormige opening met 

dubbele opgeklampte luiken. Op het dak is een koker aanwezig ten behoeve van een 

hijsinstallatie. De overige traveeën zijn telkens zowel op de begane grond als op de 

verdieping voorzien van een segmentboogvormig meerruits ijzeren raam. De 

openingen worden aan de boven- en onderzijde afgesloten door een rollaag. 

 

Linker zijgevel 

De linker zijgevel is voorzien van vijf segmentboogvormige vensteropeningen met 

een meerruits ijzeren raam. Deze vensters zijn iets kleiner van formaat in 

vergelijking met de vensters in de voorgevel. 

 

Achtergevel 

De achtergevel heeft ter plaatse van de verdieping drie segmentboogvormige 

vensteropeningen met ijzeren meerruits ramen, vergelijkbaar met de ramen in de 

voorgevel.  De gevel van de rechter aanbouw heeft een recht afgesloten 

deuropening met een dubbele deur. Rechts bevindt zich een ijzeren raam zoals in de 

voorgevel. 

 

Rechter zijgevel 

Geheel links is de rechter zijgevel voorzien van een deuropening. Deze wordt aan de 

bovenzijde afgesloten door een enkelsteens segmentboog. De deuren zijn in een later 

stadium vernieuwd. Rechts naast de deur bevinden zich segmentboogvormige 

vensteropeningen met ijzeren meerruits ramen, vergelijkbaar met de ramen in de 

voorgevel. 

 

Interieur 

Het interieur is aangepast ten behoeve van de nieuwe functie van werkplaats. De 

maalinstallatie is hierdoor niet meer aanwezig. Wel zijn de kelder, de oorspronkelijke 

trap (verplaatst naar de achterzijde) en de kapconstructie nog aanwezig. In de koker 

op het dak is nog een hijsinstallatie van Demag aanwezig.  

 

Beschrijving voormalig magazijn (molenweg 27a) 

 

Plattegrond en opbouw 

Het voormalige magazijn is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft twee 

bouwlagen onder een plat dak dat licht oversteekt. Het dakoverstek wordt 

ondersteund door houten gootklossen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, 

gemetseld in Staand verband. Ter plaatse van de verdiepingsvloeren en onder de 

dakrand zijn enkele muurankers in de gevels aangebracht. Deze zijn zwart 

geschilderd. De zijgevels zijn voorzien van drie gemetselde steunberen met 

daartussen een ruitvormig blindvenster met metselmozaïek.  

 

Voorgevel 

De voorgevel heeft op de begane grond vier grote openingen met een nieuwe invulling 

ten behoeve van een andere functie. Een luifel is boven de middelste twee openingen 

aangebracht met daarop een houten element, waarin zich in het verleden mogelijk 

een hijsinstallatie bevond. Aan weerszijden hiervan heeft de gevel twee 
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vensteropeningen met tweeruits ramen, identiek aan de vensters op de verdieping in de 

zijgevels. 

 

Linkerzijgevel 

De linker zijgevel heeft een blindvenster ter plaatse van de verdieping met links 

daarnaast een luik en twee kleine vensteropeningen met tweeruits ramen. Een 

dergelijk venster is links op de begane grond aanwezig. Daarnaast bevindt zich een 

grote opening en drie steunberen met daartussen nog twee blindvensters. 

 

Achtergevel 

De achtergevel is voorzien van drie vensteropeningen met vierruits ramen. Op de 

begane grond bevindt zich aan de rechterzijde eenzelfde vensteropening. Vervolgens 

begint er een niet oorspronkelijke aanbouw. 

 

Rechterzijgevel 

Bouwsporen in het metselwerk van de rechter zijgevel laten zien dat deze gevel in 

de loop der tijd op meerdere plaatsen is gewijzigd. Eveneens hebben alle openingen 

ook hier nieuwe invullingen gekregen. Oorspronkelijk bevond zich achter de 

dichtgezette openingen op de begane grond een diepvrieskluis. Op de verdieping zijn 

aan de rechterkant twee vensteropeningen met tweeruits ramen en aan de linkerkant 

bevinden zich twee blindvensters.  

 

Interieur  

Ten behoeve van de nieuwe functie – het pand is tegenwoordig als showroom en garage 

in gebruik – is de indeling van de plattegrond op enkele plaatsen gewijzigd. Tevens 

zijn veel oorspronkelijke interieurelementen in de loop der tijd verdwenen. 

 

 

Reden van plaatsing 

 

Voormalig MAALDERIJ (molenweg 27), daterend uit het begin van de twintigste eeuw. 

Het pand is gelegen aan de Molenweg in het centrum van het buurtschap Heelweg. 

Rechts naast de voormalige maalderij is tijdens de wederopbouwperiode, vermoedelijk 

omstreeks 1950-60, een MAGAZIJN (molenweg 27a) gebouwd. 

 

Architectuurhistorische waarde 

- Het voormalige maalderijcomplex is, voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en voor het buurtschap Heelweg in het bijzonder, goed en redelijk gaaf 

bewaard gebleven voorbeeld van bouwtypes uit het begin van de twintigste eeuw en 

de jaren 1950. Als zodanig heeft het object voor de gemeente Oude IJsselstreek 

typologische waarde. 

- De op een traditionele wijze uitgevoerde maalderij valt op door de zorgvuldig 

gedetailleerde gevels die zijn voorzien van voor de bouwtijd kenmerkende ijzeren 

ramen.  

- Het magazijn bevat kenmerkende details zoals de steunberen tegen de zijgevels, de 

ruitvormige blindvensters en het gebruik van traditionele materialen en staal en 

beton.  

 

Stedenbouwkundige waarde 

- Het maalderijcomplex is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en Heelweg in het bijzonder vanwege zijn beeldbepalende ligging aan de 

molenweg in Heelweg.  
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- De voormalige maalderij en het magazijn hebben ten opzichte van elkaar een 

bijzondere ensemblewaarde als historische gegroeid complex. Op deze plaats stond 

sinds de tweede helft van de negentiende eeuw een molen. Het voormalige 

maalderijcomplex herinnerd in haar huidige vorm nog steeds aan deze belangrijke 

locatie voor de agrarische geschiedenis van de gemeente Oude IJsselstreek en de 

buurtschap Heelweg.  

 

Algemeen historische waarde 

- Het complex is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het 

algemeen en voor Heelweg in het bijzonder als tastbaar stuk geschiedenis van de 

agrarische ontwikkeling in het gebied. 

- Het complex is van belang vanwege zijn verschijningsvorm, welke is verbonden met de 

algemeen-historische ontwikkeling van het buurtschap Heelweg. 

 

Afbeeldingen 

 

 
 
Het ensemble van de maalderij en het magazijn aan de molenweg in Heelweg valt binnen de 

rode ovaal. Het voormalig magazijn (molenweg 27a) is daarbij aangegeven met de blauwe 
ovaal en de voormalige maalderij (molenweg 27) met de gele ovaal. 
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De maalderij en de ‘Seesink’ molen vermoedelijk rond 1950. Het gebouw met het platte 

dak aan de rechterkant was een bakkerij. (bron: ECAL) 

 

Het magazijn omstreeks 1985. De oorspronkelijke deuren aan de voorzijde en in de 

rechterzijgevel waren nog aanwezig. De koker boven op het magazijn is niet meer 

aanwezig. (bron: ECAL) 
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Maalderij (nr. 27) 

 

De voorgevel en rechterzijgevel van de (voormalige) maalderij. 

 

De achtergevel van de (voormalige) maalderij. 
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 De rechterzijgevel van de (voormalige) maalderij. 

 

Het interieur van de voormalige maalderij is nu ingericht als werkplaats.  
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  Boven in de maalderij bevindt zich nog een hijsinstallatie.  

   

Het luik onder de hijsinstallatie .  De trap is verplaatst. 
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Magazijn (nr. 27a) 

 

Voorgevel van het (voormalige) magazijn, de grote deuren zijn niet meer aanwezig. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Linkerzijgevel magazijn.   
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De linkerzijgevel en achtergevel van het (voormalige) magazijn. Het PGEM huisje is 

waarschijnlijk naar aanleiding van de plaatsing van een elektrische molen gebouwd.  

 

Rechterzijgevel, de openingen op de begane grond zijn dichtgezet.  
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 Interieur begane grond voormalig magazijn.  

 

 Interieur voormalig magazijn (oorspronkelijke houten deuren).  

 

 


